
Stanovy SPOLKU MC Ratolest 
 

 
Čl. I. 

Úvodní ustanovení 

 

Název spolku: Mateřské centrum  Ratolest, z.s. 

 

Zkráceně: MC Ratolest, z.s. (dále jen „spolek“) 

 

Sídlo: Komenského 106, Týniště nad Orlicí, 517 21 

 

Čl. II. 

Cíl činnosti spolku 

Spolek umožňuje matkám vzájemně se společensky i neformálně stýkat, vzdělávat se a využívat 

vlastních schopností a znalostí k předávání zkušeností o výchově, zdraví a psychologii rodinného 

života. Dětem nabízí prostředí vzájemné důvěry, nové vztahy, zkušenosti a kamarády. Sdružení počítá 

s organizací výchovných činností pro děti, vzdělávacích programů pro matky podle jejich aktuálních 

potřeb a požadavků a se vzájemnou výpomocí. S činností mateřského centra souvisí pořádání akcí pro 

rodiny, spolupráce s kulturními, sociálními a zdravotnickými institucemi, které mají podobnou sféru 

zájmů, a s jinými sdruženími a nadacemi. 

 

Čl. III. 

Členství 

1. Členem spolku mohou být fyzické osoby starší 18 let, které o členství požádají, souhlasí s cíly 

spolku a chtějí se aktivně podílet na jejich plnění. Členy spolku mohou být také děti, o jejich 

členství musí písemně požádat rodiče  nebo zákonný zástupce. 

2. Členství vzniká dnem přijetí za člena. 

3. Zánik členství: 

a) Vystoupením člena písemným oznámením 

b) Úmrtím člena 

c) Zánikem spolku 

d,   Ukončením členství rozhodnutím výboru spolku pro neplacení členských  

       příspěvků ve dvou po sobě následujících létech 

 

Čl. IV. 

Práva a povinnosti členů 

1. Člen má právo zejména: 

a) podílet se na činnosti spolku 

b) volit do orgánů spolku 

c) být volen do orgánů spolku 

d) obracet se na orgány spolku s podněty a stížnostmi a žádat o jejich vyjádření 

2. Člen má povinnost zejména 

a) dodržovat stanovy sdružení 

b) aktivně se podílet na plnění cílů spolku 

c) svědomitě vykonávat svěřené funkce v orgánech spolku 

3. Člen je povinen platit členské příspěvky. O jejich výši rozhoduje valná hromada hlasováním. 

 

Čl. V.  

Orgány spolku 

Orgány spolku jsou: 

a) Členská schůze 

b) výbor spolku 

c) kontrolní orgán 

 

Čl. VI. 

Členská schůze 

1. Členská schůze je nejvyšším orgánem sdružení. 

2. Členská schůze tvoří všichni členové sdružení. 

3. Členská schůze svolává výbor dle potřeby, nejméně však 1x ročně. Výbor svolá členskou schůzi 

vždy, když o to požádá nejméně nadpoloviční většina členů spolku. 



4. Členská schůze zejména: 

a) rozhoduje o změnách stanov navržených výborem spolku 

b) schvaluje úkoly spolku pro příslušné období, výroční zprávu spolku, rozpočet spolku a roční  

       uzávěrku hospodaření 

c) volí členy výboru a kontrolního orgánu 

d) na návrh výboru rozhoduje o zrušení členství 

e) rozhoduje o zrušení spolku 

 

Čl. VII. 

Výbor spolku 

1. Výbor je výkonným orgánem spolku, který za svou činnost odpovídá členské schůzi 

2. Výbor má nejméně 2 členy. 

3. Výbor řídí činnost spolku v období mezi zasedáními členské schůzi. 

4. Výbor svolává předseda (jednatelé), v jeho nepřítomnosti místopředseda nejméně dvakrát ročně. 

5. Výbor zejména:  

a) Volí ze svých členů předsedu a místopředsedu výboru (jednatelé) 

b) Koordinuje činnost spolku 

c) Svolává členskou schůzi 

d) Zpracovává podklady pro rozhodnutí členské schůze 

e) Navrhuje zrušení členství 

6. Předseda a místopředseda výboru (jednatelé) zastupují spolek navenek a jednají jeho jménem 

(jsou statutárními zástupci) 

7.   Funkční období statutárních členů (předseda a místopředseda) je pětileté. 

 

 

Čl. VIII. 

Kontrolní orgán 

1..  Na hospodaření spolku dohlíží dvoučlenný kontrolní orgán. Ten je volen členskou schůzí. 

2.    Kontrolní orgán je povinen jednou ročně vyhotovit zprávu o revizi hospodaření. Tato zpráva  

      musí být podepsána a předložena na členské schůzi. 

 

Čl. IX. 

Zásady hospodaření 

1. Spolek hospodaří s movitým majetkem. 

2. Zdroji majetku jsou zejména: 

a) dary a příspěvky fyzických a právnických osob 

b) výnosy majetku 

c) příjmy z činností při naplňování cílů spolku 

d) členské příspěvky 

e) granty 

3. Za hospodaření spolku odpovídá výbor a kontrolní orgán, která každoročně předkládá členské 

schůzi zprávu včetně finanční uzávěrky. 

 

Čl. X. 

Zánik spolku 

1. Spolek zaniká dobrovolným rozpuštěním nebo sloučením s jiným spolkem z rozhodnutí valné 

hromady. 

2. Zaniká-li spolek dobrovolným rozpuštěním, rozhodne současně valná hromada o způsobu 

majetkového vypořádání. 

 

Cl XI. 

Závěrečná ustanovení 

1.Toto znění stanov schválila Výroční schůze spolku dne 10. března 2016. 

2.Tyto stanovy v plném rozsahu nahrazují stanovy, které Ministerstvo vnitra ČR vzalo   

   na vědomí dne 20.4. 2008. 

3. 8.3. 2018 – doplnění Č1 VII., bod č.7. - o pětiletém funkčním období statutárních zástupců. 

    

 Spolek MC Ratolest je veden ve spolkovém rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové. 

 


